MĚSTO KOŽLANY
 Kožlany , Pražská 135, PSČ 331 41 Kralovice,

okres Plzeň-sever

PROVOZNÍ ŘÁD
sběrného místa odpadů
Zahájení provozu:
Umístění:
Provozovatel:
Telefon:
Obsluha:
Telefon:

01.01.2019
Dr.E.Beneše č.p. 432, Kožlany
Město Kožlany, IČ: 00257958, Pražská 135, Kožlany
373 396 613
Josef Kraus (zodpovědná osoba)
607 572 246

Provozní doba (včetně svátků):

sobota 8:00 – 12:00 hod.

Přejímka odpadů:
Sběrné místo je určeno pouze pro občany města Kožlany a místních částí, tj. Buček, Dřevec, Hedčany,
Hodyně a pro osoby, které vlastní ve městě Kožlany nebo v jeho místních částech rekreační objekt (s
výjimkou odevzdání elektrozařízení). Sběrné místo není určeno pro odpad vyprodukovaný v souvislosti
s podnikatelskou činností.
Před využitím sběrného místa a uložením odpadu je občan povinen prokázat obsluze sběrného místa, že
má trvalé bydliště ve městě Kožlany nebo v jeho místních částech (občanským průkazem), nebo vlastní
nemovitost určenou k rekreačním účelům na území města Kožlany nebo jeho místních částech, vlastník
takovéto nemovitosti prokáže dokladem o zaplacení, že má ve městě uhrazen místní poplatek za systém
nakládání s odpady na území města za příslušný kalendářní rok. V případ, že občan nebo vlastník
rekreační nemovitosti tyto podmínky nesplní, obsluha jejich odpady ve sběrném místě nepřijme
k uložení.
Uložení odpadů:
Do sběrného místa lze ukládat odpad bezplatně v omezené míře, to znamená do souhrnného váhového
množství maximálně 100 kg ročně na jednu zletilou osobu (do souhrnného váhového množství se
nezapočítává elektrozařízení). Odpad nad tento limit je možné za úplatu uložit ve sběrném dvoře
v Kralovicích, Nádražní 878, firma Marius Pedersen a.s..
Druhy odpadů, pro které je sběrné místo určeno:
• kovy (železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce).
• objemný odpad (odpad, který vzhledem k jeho rozměrům nemůže být uložen do sběrných nádob
komunálního odpadu, např. nábytek, matrace, koberce, linoleum apod.). Do objemného odpadu
nepatří stavební suť.
• zpětný odběr elektrozařízení (elektrozařízení lze odevzdat bez ohledu na trvalé bydliště občana a
vlastnictví rekreační nemovitosti).
Elektrozařízení
určené pro zpětný odběr musí být kompletní nebo obsluha neumožní jeho uložení ve sběrném místě.
Obsluha sběrného místa může odmítnout převzít poškozené elektrozařízení v případě, že ohrožuje zdraví
osob z důvodu kontaminace. Odevzdávané elektrozařízení nesmí být v obalu.
Každý návštěvník sběrného místa musí respektovat pokyny obsluhy a provozní dobu sběrného
místa.
Provozní řád sběrného místa města Kožlany byl schválen radou města dne 11.12.2018 č. usn. 27/18.

